
 

 

বাাংলাদেদের ৫০ বছর:  প্রত্যাো, প্রতত্শ্রুতত্ এবাং ভতবষ্যৎ 
আলী রীয়াজ ও সাইমুম পারদভজ 



৫০ বছর আগে বাাংলাগেশ যখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিগেগব আত্মপ্রকাশ কগর, তখন পহৃিবীর 
মগনাগযাে আকর্ষণ না করগলও স্বাধীনতার েবুণষজয়ন্তীগত উন্নয়ন, েণতন্ত্র এবাং ভূরাজনীহতর 
আগলাচনায় বাাংলাগেশ ককাগনা না ককাগনাভাগব কয উগেখয, কেটা অনস্বীকাযষ। স্বাধীনতা অজষ গনর অল্প 
হকছুহেন পরই বাাংলাগেশগক একটি আন্তজষ াহতক ‘বাগেট ককে’ এবাং উন্নয়গনর পরীক্ষাোর হিগেগবই 
হচহিত করা িগয়হছল। স্বাধীনতার পগরর কগয়ক েশক বাাংলাগেশ আন্তজষ াহতক অঙ্গগন পহরহচত হছল 
মূলত প্রাকৃহতক েগুযষাে, োমহরক অভুযত্থান, রাজননহতক েহিাংেতা এবাং েনুীহতর মগতা কনহতবাচক 
োংবাগের মাধযগম। এেব হবর্য় কয এখন এগকবাগরই অপেৃত, তা নয়। হকন্তু এখন বাাংলাগেশ 
আন্তজষ াহতক রাজনীহতগত গুরুগের েগঙ্গ হবগবহচত িয় ভূরাজনীহতর কারগণই। 

হবশ্বরাজনীহতর অনযতম শহি চীন ও আঞ্চহলক শহি ভারগতর েগঙ্গ বাাংলাগেগশর কভৌগোহলক ননকটয 
এবাং েহক্ষণ এহশয়ােি এ অঞ্চগল এ েইু কেগশর প্রহতদ্বহিতা বাাংলাগেশ হবর্গয় আগলাচনায় এক নতুন 
মািা যুি কগরগছ। এ হবগবচনায় যুিরাষ্ট্রেি অনযানয নবহশ্বক শহির কাগছ বাাংলাগেশ োম্প্রহতক 
েমগয় গুরুে পাগে। ক্ষমতার  িাতবেল এবাং রাজননহতক অহিরতা েগেও েত কগয়ক েশগক 
বাাংলাগেশ অিষননহতক ও োমাহজক কক্ষগি কয অগ্রেহত োধন কগরগছ, তা-ও আন্তজষ াহতক েমাগজর 
মগনাগযাে কাড়গত েক্ষম িগয়গছ। 

হকন্তু ৫০ বছগরর মািায় োাঁহড়গয় বতষ মাগনর বাাংলাগেগশ েণতগন্ত্রর পশ্চাৎযািা, হবগশর্ কগর েটুি 
োজাগনা জাতীয় হনবষাচগন ক্ষমতােীনগের অভাবনীয় হবজয়, নােহরকগের কভাটাহধকার িরণ, 
বাক স্বাধীনতার অভাব এবাং কতৃষ েবােী েরকারবযবিা এ গুরুে ও অগনক অজষ নগকই ম্লান কগর 
হেগে। োধারণ জনেগণর েণতগন্ত্রর আকাঙ্ক্ষা প্রশ্নাতীত এবাং এ আকাঙ্ক্ষাগক োমগন করগখই 
নবর্মযিীন, মানহবক েমাজ প্রহতষ্ঠার লগক্ষয বাাংলাগেশ প্রহতহষ্ঠত িগয়হছল। হকন্তু েত পাাঁচ েশগক কেই 
আকাঙ্ক্ষা অধরাই রগয় কেগছ। েণতাহন্ত্রক প্রহতষ্ঠান নতহর ও শহিশালী করার বেগল েীর্ষিায়ী 
োমহরক ও কবোমহরক কতৃষ েবােী েরকাগরর শােন এবাং েইু প্রধান রাজননহতক েগলর পরস্পগরর 
প্রহত তীব্র শত্রুতামূলক আচরণ বাাংলাগেগশর কটকেই উন্নয়গন বাধা নতহর কগরগছ। বাাংলাগেগশ 
উন্নয়নগক েঠিকভাগব হবকহশত িগত কেয়হন। 

রাজনীহতগত হনগজগের নবধতার োংকট কমাকাহবলা ও ক্ষমতাগক েীর্ষিায়ী করার লগক্ষয এবাং কভাগটর 
পাো ভারী করগত ধমষগক ককবল েইু েলই বযবিার কগরগছ তা নয়, অনযরাও তা কিগক হপহছগয় 
িাগকহন। এর েগঙ্গ নবহশ্বক প্রভাগব বাাংলাগেগশর েমাগজও এগেগছ নানাহবধ পহরবতষ ন। স্বাধীনতা 
হেবগের মাগিন্দ্রক্ষগণ োফগলযর উদ যাপন স্বাভাহবক, হকন্তু রাষ্ট্র হিগেগব োমগন এগোগনার পি 
অনুেন্ধাগন তা-ই যগিষ্ট নয়। প্রগয়াজন বাাংলাগেশ ককািায় োাঁহড়গয় আগছ, তা উপলহি করা। 

ভূরাজনীতত্দত্ বাাংলাদেে ক াথায় 
একেময় বাাংলাগেশ হবগবহচত িগতা ভারতগবহষ্টত এবাং ভারত ও হময়ানমাগরর মগধয অবহিত এক 
কু্ষদ্র আয়তগনর েহরদ্র কেশ হিগেগব। স্বাধীনতার অবযবহিত পর বাাংলাগেগশর এ পহরচয় যতটা প্রাধানয 
কপগয়হছল, মধয েত্তগর পররাষ্ট্রনীহতর পহরবতষ ন এবাং ১৯৯০-এর েশগক নবহশ্বক রাজনীহতগত বড় 
ধরগনর অেলবেল এ পহরচগয় পহরবতষ ন আগন। যহেও বাাংলাগেশ স্বতন্ত্রভাগব হনগজর গুরুে নতহর 



করগত কপগরহছল, এমন োহব করা যাগব না। েত এক েশগক কেই অবিারও বেল র্গটগছ 
একাহেক্রগম চীগনর উত্থান, হবশ্ব পহরেগর যুিরাগষ্ট্রর প্রভাব হ্রাে, েহক্ষণ এহশয়ায় আহধপতয হবস্তাগরর 
জনয ভারগতর েুস্পষ্ট প্রয়াে এবাং তার প্রহত যুিরাগষ্ট্রর েমিষন, বাাংলাগেগশর অভযন্তরীণ রাজনীহত 
এবাং তার আগলাগক বাাংলাগেগশর অনুেৃত পররাষ্ট্রনীহতর কারগণ। 

ওয়াহশাংটন ও ঢাকার মগধয অিষননহতক ও হনরাপত্তা েম্পগকষ  বতষ মাগন র্াটহত না িাকগলও তা 
স্বাধীনতার পর পতন ও উত্থাগনর মধয হেগয় কেগছ। স্নায়ুযুগে কনওয়া নীহত অনুোগর যুিরাষ্ট্র 
বাাংলাগেগশর স্বাধীনতাহবগরাহধতার কারগণ এবাং স্বাধীনতার অবযবহিত পগর কোহভগয়ত ব্লগকর েগঙ্গ 
বাাংলাগেগশর র্হনষ্ঠতার কজগর েইু কেগশর েম্পগকষ  শীতলতা হছল। হজয়াউর রিমান েরকাগরর েময় 
েইু কেগশর েম্পগকষ র কয উন্নহত র্গট, পগরর োমহরক ও কবোমহরক েরকারগুগলাও এ েুেম্পকষ  
বজায় করগখগছ। 

৯/১১-এর িামলার পর মুেহলমপ্রধান কেশ হিগেগব বাাংলাগেশগক হবগবচনার কারগণ বাাংলাগেশ েম্পগকষ  
যুিরাগষ্ট্রর আগ্রি বহৃে পায়। হনরাপত্তার হবর্য়গক প্রাধানয কেওয়া এবাং বশু প্রশােগনর তিাকহিত 
‘েন্ত্রাগের হবরুগে যুগের’ হবগবচনা কিগক বাাংলাগেশ-যুিরাষ্ট্র েম্পগকষ  বাহণগজযর েগঙ্গ যুি িয় 
হনরাপত্তা েিগযাহেতার হবর্য়। জজষ  ডহব্লউ বুগশর আমল কিগকই যুিরাষ্ট্র মলূত ভারগতর কচাগখই 
বাাংলাগেশগক কেগখ এগেগছ। এর কপছগন একটা বড় কারণ িগে, এ অঞ্চগল ভারতীয় আহধপতয 
হনহশ্চত কগর যুিরাষ্ট্র পরাশহি চীনগক কেকাগত চায়। 

চীন ককবল বাাংলাগেগশর েবগচগয় বড় অস্ত্র েরবরািকারীই নয়, এখন বাাংলাগেগশর েবগচগয় বড় 
বাহণহজযক অাংশীোর। নবহশ্বক পরাশহি হিগেগব চীগনর উত্থাগনর েগঙ্গ েগঙ্গ বাাংলাগেগশর হবহভন্ন 
উন্নয়ন প্রকগল্প চীগনর হবহনগয়াে লক্ষ করা যায়। ২০১৬ োগল বাাংলাগেশ ও চীন একটি েমগ াতা 
চুহি স্বাক্ষর কগর, কযখাগন চীন ২৪ হবহলয়ন ডলার ঋণ কেওয়ার প্রহতশ্রুহত কেয়। এটি বাাংলাগেগশর 
ইহতিাগে েগবষাচ্চ ঋণ প্রহতশ্রুহত। যহেও চীগনর কেওয়া ঋগণর হডেবােষগমন্ট খবুই কম। 

চীগনর েগঙ্গ এ চুহি স্বাক্ষগরর কগয়ক মাে আগেই বাাংলাগেশ ভারগতর েগঙ্গ েইু হবহলয়ন ডলাগরর 
উন্নয়ন প্রকল্প ঋণ চুহি স্বাক্ষর কগর। হকন্তু ভারগতর এ ঋগণ যুহির কচগয়ও বড় হবর্য় িগে 
বাাংলাগেগশর ক্ষমতােীনগের েগঙ্গ তার েম্পকষ  রাজননহতক। বাাংলাগেগশর নযাযয পাওনা না হমটিগয়, 
বাাংলাগেগশর েগঙ্গ অেম বাহণজয বিাল করগখ ভারত কয েব ধরগনর ককৌশলেত ও অিষননহতক 
েুহবধা লাভ কগর, তার কারণ এটিই। বাাংলাগেগশর অভযন্তরীণ রাজনীহতগত ভারগতর প্রভাব হবস্তাগরর 
কচষ্টা েুস্পষ্ট। প্রায় এক েশক ধগর ভারত আওয়ামী লীেগক বাাংলাগেগশ কতৃষ েবােী েরকারবযবিা 
টিহকগয় রাখগত োিাযয কগরগছ। ভারগতর কূটনীহতক এবাং রাষ্ট্রীয় কমষকতষ াগের কাছ কিগক আওয়ামী 
লীে ২০১৪ ও ২০১৮ োগল জাতীয় োংেে হনবষাচগনর আগে কয হদ্বধািীন েমিষন কপগয়হছল, তার 
মাধযগমই এ হবর্গয় ভারগতর অবিান পহরষ্কার। ভারত আওয়ামী লীেগক প্রশ্নিীনভাগব েমিষন হেগয় 
যাওয়ায় বাাংলাগেগশর জনগোষ্ঠীর একটি অাংগশর মগধয অেগন্তার্ নতহর িগয়গছ। হকন্তু এটা প্রশ্নাতীত 
কয ভারগতর প্রতযক্ষ প্রভাববলগয়র মগধয আগছ বাাংলাগেশ। 



যহেও বাাংলাগেগশর বতষ মান েরকার রাজননহতকভাগব ভারগতরই কাগছর বনু্ধ, তবু চীগনর জনয 
তাগের েরজা হকন্তু বন্ধ নয়। এর কারণ ককবল অিষননহতক েহুবধা নয়। চীগনর েগঙ্গ ভাগলা েম্পকষ  
েগড় কতালার কপছগন বাাংলাগেগশর কতৃষ েবােী েরকাগরর অনয উগেশযও রগয়গছ। োম্প্রহতক েমগয় 
পহশ্চমা কেশগুগলা, হবগশর্ কগর যুিরাগষ্ট্রর পক্ষ কিগক বাাংলাগেগশ মানবাহধকার লঙ্ঘন ও েণতাহন্ত্রক 
পহরের োংগকাচন হনগয় েমাগলাচনা রগয়গছ। েম্প্রহত আল-জাহজরা কটহলহভশগন প্রচাহরত একটি 
তিযহচগি েনুীহতর অহভগযাে ওোর পর জাহতোংর্ েনুীহতর তেগন্তর আহ্বান জাহনগয়গছ। মানবাহধকার 
বা েণতগন্ত্রর োংকগটর ইেযুগুগলাগত পহশ্চমা কেশগুগলার েগঙ্গ েম্পগকষ র যহে অবনহত র্গট, কে কক্ষগি 
হবকল্প হিগেগব চীনগক িাগত রাখগত চায় েরকার। অনযহেগক, এ অঞ্চগল চীগনর হমি পাহকস্তান, তাই 
বাাংলাগেগশর েগঙ্গ হমিতার মাধযগম চীন ভারগতর েইু হেগক হমিতার বলয় েড়গত পারগব ও ভারত 
মিাোেগর তাগের আহধপতয হবস্তার করগত পারগব, এমন আশা কিগকই চীন বাাংলাগেগশর েগঙ্গ আরও 
র্হনষ্ঠতা নতহর করগত চায়। 

বাাংলাগেশ এখন পযষন্ত চীন ও ভারগতর মগধয একটা ‘বযালাহসাং কেম’ বা ভারোময নীহত বজায় 
করগখগছ। হকন্তু এ ভারোময রাখাটা কঠিন ও  ুাঁ হকপণূষ, কারণ ভারোময রাখগত বযিষতা কযগকাগনা 
একটি কেগশর েগঙ্গ শত্রুতা নতহর করগত পাগর। তাই বাাংলাগেগশর পররাষ্ট্রনীহতর েফলতা হনভষ র 
করগব কতটা েক্ষতার েগঙ্গ বাাংলাগেশ এ ভারোগমযর ‘েহড়গত’ িাাঁটগত পাগর। 

চীগনর কাছাকাহছ অবিান িওয়ার কারগণ স্বাধীন ও যুগোপগযােী পররাষ্ট্রনীহত বাাংলাগেশগক একটি 
গুরুেপূণষ রাগষ্ট্র পহরণত করগত পাগর। বগঙ্গাপোেরগক েঠিকভাগব বযবিার কগর বাাংলাগেশ ইগদা-
পযাহেহফক অিষননহতক কহরডগরর একটি ‘িাগব’ বা ককগন্দ্র পহরণত িগত এবাং েহক্ষণ এহশয়া কিগক 
শুরু কগর মধয এহশয়া, েহক্ষণ-পূবষ এহশয়া ও চীগনর মগধয কযাোগযাগে অবোন রাখগত পাগর। হকন্তু 
তার জনয বাাংলাগেশগকই অগ্রণী িগত িগব, পররাষ্ট্রনীহতর কক্ষগি অভযন্তরীণ রাজনীহতর হবগবচনা বা 
ক্ষমতায় টিগক িাকার প্রশ্ন নয়, েীর্ষগময়াহে জাতীয় স্বািষগক প্রাধানয হেগত িগব। যুিরাগষ্ট্র কজা 
বাইগডন প্রশােগনর বাাংলাগেশ হবর্গয় ভারতগকহন্দ্রক নীহতর পহরবতষ ন িগব হক না, কেটা এখগনা স্পষ্ট 
নয়। হকন্তু এ অঞ্চগল চীগনর প্রভাব কমাগত শুধু ভারগতর ওপর হনভষ রতা বাাংলাগেগশ যিুরাগষ্ট্রর 
গ্রিণগযােযতার জনয ইহতবাচক নয়। তার বেগল বাাংলাগেশ ও যুিরাষ্ট্র েইু কেগশরই উহচত হনগজগের 
স্বািষ ও কবা াপড়ার হভহত্তগত অগ্রের িওয়া। 

প্রহতষ্ঠার প্রহতশ্রুহত ও েণতগন্ত্রর পশ্চাৎযািা 
একটি েণতাহন্ত্রক বযবিা প্রহতষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা হনগয় ১৯৭১ োগল স্বাধীন রাষ্ট্র হিগেগব বাাংলাগেগশর জন্ম 
এবাং েণতন্ত্র ও েণতাহন্ত্রক মূলযগবাধ োংরক্ষগণর লক্ষয হনগয় োংহবধান রহচত িগলও বাাংলাগেগশর ৫০ 
বছগর এগে বলা যাগব না কয কেই আকাঙ্ক্ষা পরূণ িগয়গছ। স্বাধীনতার কগয়ক বছগরর মগধযই এ 
আশাবাে হফগক িগয় আগে। ১৯৭৫ োগলর জানুয়াহর মাগে কয একেলীয় েরকার েঠিত িয়, তাগক 
কতৃষ েবােী হভন্ন আর ককাগনাভাগবই বযাখযা করা যায় না। একই বছর আেস্ট ও নগভম্বর মাগে 
কগয়কটি োমহরক অভুযত্থান োংর্টিত িয়; িতযা করা িয় বাাংলাগেগশর প্রহতর্িা রাষ্ট্রপহত কশখ 
মুহজবেি কেগশর প্রিম োহরর কনতাগের। আর এর মধয হেগয় বাাংলাগেগশ োমহরক কতৃষ েবাে 
প্রহতহষ্ঠত িয়। এর পগরর ১৫ বছগর কেশ প্রতযক্ষ কগর কেনাশােন, হজয়াউর রিমাগনর িতযাকাণ্ড ও 



এরশাগের উত্থান। আট বছর ধগর েণতন্ত্র পুনরুোগরর আগদালন ১৯৯০-এর হডগেম্বর মাগে 
এরশাগের োমহরক েরকাগরর পতন র্টাগত েক্ষম িয়। 

েণতন্ত্র প্রহতষ্ঠার এ আগদালন বাাংলাগেগশ আবারও আশা জাোয়। েুষু্ঠ হনবষাচন, বাক স্বাধীনতা, 
েণমাধযগমর স্বাধীনতা প্রভৃহত েণতগন্ত্রর কমৌহলক স্তম্ভগুগলা পালগন েব রাজননহতক েল একমত িয়। 
১৯৯১ োগল একটি েুষু্ঠ ও গ্রিণগযােয হনবষাচগনর মাধযগম হবএনহপ ক্ষমতায় আগে। এর পগরর 
কগয়কটি হনবষাচগন হবএনহপ ও আওয়ামী লীে পালাক্রগম ক্ষমতায় আগে। এর মগধয ১৯৯৬ োগলর 
১৫ কফব্রুয়াহরর হনবষাচন ছাড়া ২০০৮ োল পযষন্ত হনবষাচন বযবিা কছাটখাগটা হকছু অহনয়ম ছাড়া 
েুষু্ঠভাগবই োংর্টিত িয়। হকন্তু প্রহতষ্ঠানগুগলাগক শহিশালী কগর েণতাহন্ত্রক বযবিাগক েুোংেঠিত 
করার কচগয় প্রহতষ্ঠানগক হনগজগের ক্ষমতা রক্ষা করার িাহতয়ার হিগেগব বযবিার করা শুরু কগর 
ক্ষমতােীন েলগুগলা। হবএনহপ ও আওয়ামী লীগের মগধয হতি শত্রুতা ও ক্ষমতার লড়াই জাতীয় 
োংেে কিগক নাগম রাজপগি, শুরু িয় েহিাংে আগদালন। এ হতিতা এমন এক পযষাগয় উপনীত িয় 
কয ২০০৪ োগল তৎকালীন হবগরাধীেলীয় কনতা কশখ িাহেনাগক িতযার কচষ্টাগক ক্ষমতােীন হবএনহপ 
লুগকাছাপা করার কচষ্টা কগর এবাং োংহিষ্ট বযহিগের ককউ ককউ ক্ষমতােীনগের আনুকূলয লাভ 
কগরন। ১৯৯১ োল কিগকই েইু েগলর মগধয েহিাংে হবগরাহধতা োংেেগক অকাযষকর কগর কতাগল। 
েণতন্ত্র েেুাংেঠিত করার বেগল ধীগর ধীগর প্রধানমন্ত্রীর িাগত েব ক্ষমতা তুগল কেওয়ার বগদাবস্ত 
শুরু িয়। েণতাহন্ত্রক প্রহতষ্ঠানগুগলা িয় েবুষল আর ‘হনয়মতাহন্ত্রক’ভাগবই েব ক্ষমতার ককন্দ্র িগয় 
ওগেন প্রধানমন্ত্রী। 

এত হকছুর পরও কয ১৯৯১ কিগক ২০০৮ পযষন্ত, ১৫ কফব্রুয়াহর ছাড়া েুষু্ঠ হনবষাচন িহেল, তার 
কারণ তোবধায়ক েরকারবযবিা। ২০০৬ োগল তোবধায়ক েরকার েেন হনগয় েইু প্রধান কজাগটর 
হবগরাহধতা চরগম ওগে। ককননা ইহতমগধয হবএনহপ এ বযবিাগক হনগজর অনুকূগল বযবিাগরর 
োাংহবধাহনক বযবিা কগরহছল; যার ফগল েহিাংেতার মািা বহৃে পায়। রাজননহতক েহিাংেতা ও 
আন্তজষ াহতক মিগলর চাপ োমহরক বাহিনীর িস্তগক্ষগপর পি নতহর কগর কেয়; নতহর িয় োমহরক 
বাহিনী-েমহিষত তোবধায়ক েরকার। যহেও প্রিম হেগক এ েরকাগরর প্রহত আন্তজষ াহতক েম্প্রোগয়র 
েমিষন হছল, জনেমিষনও হছল; হকন্তু অিষননহতক োংকট, রাজননহতক োংোগরর নাগম 
হবরাজননহতকীকরণ এবাং েীর্ষ কময়াে এ েরকাগরর উগেশয েম্পগকষ  েহদিান কগর কতাগল। পরবতী 
েমগয় ২০০৮ োগল অনুহষ্ঠত হনবষাচগন আওয়ামী লীে ক্ষমতায় আগে। 

োংেগে হনরঙু্কশ োংখযােহরষ্ঠতা আওয়ামী লীেগক েুগযাে কগর কেয় এমন েব বযবিা হনগত, যাগত 
হবগরাধী েলগক েবুষল কগর কেওয়া যায়, হনবষাচনগক হনগজগের হনয়ন্ত্রগণ আনা যায়, েণমাধযগমর 
স্বাধীনতা খবষ করা যায় এবাং একটি ভগয়র োংেৃহত চালু করা যায়। রাজনীহতগত পূণষ হনয়ন্ত্রণ 
আনগত আওয়ামী লীে বাাংলাগেগশ েুষু্ঠ হনবষাচন অনষু্ঠাগনর প্রমাহণত কাযষকর বযবিা ‘তোবধায়ক 
েরকারবযবিা’ বাহতল কগর কেয়। আওয়ামী লীে েরকার েমাগলাচকগের েমগন আইনেত ও 
আইনবহিভূষ ত বযবিা হনগত িাগক। হবগশর্ কগর েটুি হনপীড়নমলূক আইন, ২০১৩ োগল োংগশাহধত 
২০০৬-এর তিয ও প্রযহুি আইগনর ৫৭ ধারা এবাং হডহজটাল হনরাপত্তা আইন ২০১৮ বযবিার কগর 
েরকাগরর েমাগলাচকগের কগ্রপ্তার কগর ও নানা কময়াগে েণ্ড প্রোন কগর। এ আইনেত বযবিার 



মাধযগম েরকার েমাগলাচনার মগতা নােহরক অহধকারগক কফৌজোহর অপরাগধ পহরণত কগরগছ। এ 
ছাড়া মানবাহধকার োংেেন ‘অহধকার’–এর পহরোংখযান অনুযায়ী, ২০০৯ কিগক ২০১৮ োগলর মগধয 
কমপগক্ষ ১ িাজার ৯২১ জন হবচারবহিভূষ ত িতযাকাগণ্ডর হশকার িগয়গছন এবাং ১০৯টি গুগমর র্টনা 
র্গট। 

হবচার হবভােগক স্বাধীন করার বযাপাগর আোলগতর হনগেষশ এবাং ২০০৭ োগল েৃিীত বযবিা েগেও 
হবচার হবভাগের স্বাধীনতা হনগয় কয প্রশ্ন আগছ, তা কবা া যায় েম্প্রহত অবের গ্রিগণর আগে 
হবচারপহত হমজষ া কিাগেইন িায়োগরর কিা কিগক। হতহন বগলন, ‘োাংহবধাহনকভাগব হবচার হবভাে 
স্বাধীন। হকন্তু বাস্তগব কতটুকু, তা আমরা েকগলই জাহন এবাং বহু ।’ হনম্ন আোলগত হনগয়াে, 
প্রশােহনক কাযষক্রম ও অপোরগণর ক্ষমতা কাযষত হনবষািী হবভাগের িাগতই কোপেষ করা আগছ; ২০১৪ 
োগল জাতীয় োংেে োংহবধান োংগশাধগনর মাধযগম েুহপ্রম ককাগটষ র হবচারপহতগের ইমহপচ করার 
ক্ষমতা িাগত তুগল কনয়। এ োংগশাধনী বাহতল কগর কেওয়া রাগয়র কারগণ ২০১৭ োগল প্রধান 
হবচারপহতগক পেতযাে করগত িগয়গছ বগল অহভগযাে রগয়গছ, তাাঁগক কেশতযাগে বাধয করা িগয়গছ 
বগলও হতহন োহব কগরগছন। 

েত বছরগুগলা, হবগশর্ কগর ২০১১ োগলর পর কিগকই হবগরাধী মত ও হবগরাধী েগলর কনতা-
কমীগের হবরুগে আইন এবাং আইনবহিভূষ ত বযবিা হনগত আওয়ামী লীে েরকার কুহিত িয়হন। তাই 
২০১৪ ও ২০১৮ োগলর হনবষাচগন আওয়ামী লীগের অহবশ্বােয বযবধাগন জয় কতমন কাউগক অবাক 
কগরহন। ২০১৪ োগল হবগরাধী কজাগটর হনবষাচন বজষ গনর ফগল কবহশর ভাে আেগন ককাগনা প্রহতদ্বহিতা 
ছাড়াই আওয়ামী লীগের প্রািীরা হনবষাহচত িন। ২০১৮ োগলর হনবষাচগন প্রশােন, হনবষাচন কহমশন, 
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবাং আওয়ামী লীগের রাজননহতক কনতা-কমীগের েহিহলত প্রগচষ্টা 
েফল িয় এবাং েলটি ৩০০টি আেগনর মগধয ২৮৮টিগত জয়লাভ কগর। এ হনবষাচনগক হনউইয়কষ  
টাইমে ‘প্রিেনমলূক’ এবাং েয ইগকানহমস্ট ‘স্বে জাহলয়াহত’ হিগেগব অহভহিত কগরগছ। এ েটুি 
হনবষাচনগক োজাগনার কপছগন উগেশয হছল একটাই—োংেগে ককাগনা কাযষকর হবগরাধী েল না করগখ 
আইন প্রণয়ন হবভােগক হনবষািী হবভাগের অধীন করা। 

মতপ্রকাগশর স্বাধীনতা খবষ করগত হনপীড়নমূলক বযবিা কনওয়ার পাশাপাহশ বতষ মান েরকার এমন 
একটি অবিা নতহর কগরগছ, কযখাগন রাষ্ট্র, েরকার এবাং রাজননহতক েগলর মগধয আর ককাগনা 
পািষকয কনই। তাই েরকাগরর বা েরকাহর েগলর েমাগলাচনা করা রাষ্ট্রহবগরাধী কাযষক্রগমর েমািষক 
িগয় োাঁহড়গয়গছ। েরকাগরর বা ক্ষমতােীন েগলর কনতাগের েমাগলাচনা আর রাগষ্ট্রর ভাবমূহতষ  কু্ষণ্ন 
করার মগতা েটুি েমূ্পণষ হভন্ন হবর্য়গক একই কাতাগর হবগবচনা করা িগে। 

২০১৪ ও ২০১৮ োগল পরপর েটুি হনবষাচগন কারচুহপ, বাক স্বাধীনতা খবষ করগত আইন প্রণয়ন, 
হবচারবহিভূষ ত িতযাকাণ্ড বহৃে এবাং হবচারবযবিাগক প্রশ্নহবে করার অহভগযাে—এেব র্টনা খুব 
স্পষ্টভাগবই আমাগের কেহখগয় কেয় বাাংলাগেশ স্বাধীনতা ও েণতাহন্ত্রক কচতনা কিগক কতটা েগূর েগর 
কেগছ। বাাংলাগেগশর স্বাধীনতার েূচনায় োংেেীয় বযবিার অধীগন আইনেভার কয স্বাধীনতা িাকার 
কিা হছল, জবাবহেহির কয ধরগনর প্রহতষ্ঠান েগড় ওোর কিা হছল, কেগুগলা কতা িয়ইহন, উগটা 



হনবষািী হবভাগের েবষময় কতৃষ ে প্রহতহষ্ঠত িগয়গছ। ক্ষমতার ককন্দ্র এখন োংেে নয়, জনেগণর েিহত 
শােগনর হভহত্ত নয়, শােগনর হভহত্ত িগে বলপ্রগয়াে। 

হনয়ম রক্ষার হনবষাচন, হনয়হন্ত্রত হবগরাধী েল ও েণতন্ত্র রক্ষার বাকেবষস্ব বহুল হনগয় বাাংলাগেগশ 
এখন ককবল েণতগন্ত্রর একটি কখালে পগড় রগয়গছ। অাংশগ্রিণমূলক রাজননহতক বযবিা প্রহতষ্ঠার কয 
প্রহতশ্রুহত হেগয় বাাংলাগেগশর যািা, তা কিগক কেশ এখন অগনক েগূর। 

রাজনীতত্দত্ ধদমের তিদর আসা 
১৯৭২ োগল রহচত বাাংলাগেগশর োংহবধাগন কেকুযলাহরজমগক একটি রাষ্ট্রীয় নীহত হিগেগব গ্রিণ করা 
িয়। বাাংলায় এগক বলা িয় ‘ধমষহনরগপক্ষতা’। কযভাগব কেকুযলাহরজমগক তখন কেখা িগয়হছল, তাগত 
কগর জনপহরেগর রাজনীহত ও ধগমষর হবভাজন িাকার কিা হছল, রাগষ্ট্রর এক ধরগনর হনরগপক্ষ 
অবিাগন িাকার প্রহতশ্রুহত হছল। এই অবিাগনর কারণ হছল এই কয পাহকস্তাহন ঔপহনগবহশক আমগল 
ইেলাম ধমষগক আইহডওলহজ বা ভাবােগশষর জায়োয় িাপন কগর শােগনর িাহতয়াগর পহরণত করা 
িগয়হছল। হকন্তু ৫০ বছর পগর, আজ বাাংলাগেগশর রাজনীহতর ককগন্দ্র ধমষ হফগর এগেগছ। রাজননহতক 
কনতাগের বিৃতায় ধগমষর উেৃহতর ছড়াছহড়, ক্ষমতােীন েল ইেলামপন্থীগের কতার্গণ বযস্ত, হবগরাধী 
েল ইেলামপন্থীগের েগঙ্গ নতহর করা োাঁটছড়ার জাগল আটকা পগড় আগছ এবাং ধমষহভহত্তক েলগুগলা 
রাজনীহতগত শহিশালী অবিান নতহর কগরগছ। ধমষ িগয় উগেগছ ভাবােশষ। 

ধগমষর রাজনীহতগত হফগর আোর যািা কাযষত শুরু িগয়গছ ’৭২–এর োংহবধান রচনার অল্প হকছুহেন 
পর কিগকই। কেকুযলাহরজগমর তেটি েঠিকভাগব ক্ষমতােীন রাজনীহতহবে কিগক শুরু কগর 
জনোধারণ ককউ বুগ  উেগত পাগরনহন, অিবা েমাগজ এই কবা াপড়া নতহরর ককাগনা প্রহক্রয়াও শুরু 
করা িয়হন। ধমষ এবাং রাজনীহতর েম্পকষ  এবাং রাষ্ট্র ও ধগমষর েম্পগকষ র হবহভন্ন জটিল ও অনুপুঙ্খ 
হবর্য় হনগয় েমাগজ আগলাচনা িয়হন, হবতগকষ র েুগযাে নতহর করা িয়হন। একাগিষ েমাগজর এক 
এহলট অাংশ কযভাগব হবগবচনা কগরগছন তাগকই েবার মত বগল উপিাপন করা িগয়গছ। তার পগর 
োমহরক েরকারগুগলা তাগের নবধতার োংকট কমাচগন ধমষ এবাং ধমষহভহত্তক রাজনীহতর দ্বারি িগয়গছ; 
োংহবধান বেল এবাং ধমষহভহত্তক েগলর প্রহত েিানুভূহত প্রকাশ কগরগছ। 

১৯৭৮ োগল োংহবধান কিগক কেকুযলাহরজম বাে কেওয়া িয় এবাং ১৯৮৮ োগল ইেলামগক রাষ্ট্রধমষ 
কর্ার্ণা করা িয়। এরশােহবগরাধী আগদালগনও ইেলামপন্থী েলগুগলা অাংশগ্রিণ কগর। ১৯৯১–পরবতী 
েণতাহন্ত্রক পগবষও ক্ষমতােীন ও হবগরাধী কজাট তাগের ক্ষমতা রক্ষা ও েখগলর লড়াইগয় 
ইেলামপন্থীগের েগঙ্গ হমিতা কগর; আওয়ামী লীে ও হবএনহপর মগধয েহিাংে শত্রুতা ইেলামপন্থীগের 
উত্থাগন এবাং শহি েঞ্চগয় েিগযাহেতা কগরগছ এটা অনস্বীকাযষ। েত কগয়ক েশগক কযমন েরকার ও 
রাজননহতক েলগুগলা রাজননহতক হডেগকাগেষ ধমষগক হনগয় এগেগছ এবাং ধমীয় ক্রীড়নকগের নবধতা 
হেগয়গছ, কতমহন ইেলামপন্থী োংেেন ও আগদালনগুগলা েমাগজ ধগমষর প্রভাব বাহড়গয়গছ। বাাংলাগেগশর 
নােহরকগের জাতীয় আত্মপহরচগয়র েগঙ্গ ধগমষর প্রেঙ্গগক এমনভাগব জহড়গয় কফলা িয় কযন নৃতাহেক 
বাঙাহল পহরচগয়র েগঙ্গ ইেলাম ধমষ অনুেরগণর একটি হবগরাধ রগয়গছ। অিচ েীর্ষ হেগনর ইহতিাে 
বাঙাহলর বহুমাহিক পহরচগয়র প্রমাণ কেয়। 



১৯৯৬–এর হনবষাচগনর আগে আওয়ামী লীে োংেগের কভতগর-বাইগর োাঁটছড়া বাাঁগধ জামায়াগত 
ইেলামীর েগঙ্গ এবাং হবএনহপর হবরুগে একগযাগে আগদালন কগর। পগর ১৯৯৯ োগল হবএনহপ 
জামায়াগতর েগঙ্গ কজাট েেন কগর ২০০১–এর জাতীয় হনবষাচগন অাংশ কনয় ও জয়লাভ কগর। 
জানুয়াহর ২০০৭-এ জাতীয় হনবষাচগনর আগে হনগজগের জয় হনহশ্চত করগত প্রধান েইু েল 
ইেলামপন্থীগের কাগছ টানা শুরু কগর। হনগজগের কেকুযলার হিগেগব োহব করগলও আওয়ামী লীে 
বাাংলাগেশ কখলাফত মজহলে নাগমর একটি কট্টর ইেলামপন্থী েগলর েগঙ্গ েমগ াতা চুহি কগর। 
হবএনহপর কনতৃোধীন চারেলীয় কজাগটর মগধয জামায়াগত ইেলামী ও ইেলামী ঐকযগজাগটর উপহিহত 
কভাগটর রাজনীহতগত ধগমষর বযবিাগরর উোিরণ। ২০১৮–এর হনবষাচগনর আগেও আওয়ামী লীে 
ধমষহভহত্তক েল কতার্ণ কগরগছ। বাাংলাগেগশ কমাট ৬৬টি ইেলামপন্থী েগলর মগধয ৬১টি কজাটভুি িয় 
আওয়ামী লীে কনতৃোধীন মিাগজাগটর েগঙ্গ, আর পাাঁচটি হবএনহপর কনতৃোধীন কজাগটর েগঙ্গ। 

লক্ষণীয় হবর্য় িগে ইেলামপন্থীগের রাজননহতক নবধতা ও োমাহজক প্রভাব উগেখগযােযভাগব কবগড়গছ 
২০১৩–এর শািবাে আগদালগনর পর। এর পটভূহম িগে ২০১০ োগল িাহপত যুোপরাধ ট্রাইবুযনাল। 
এই ট্রাইবুযনাগলর উগেশয হছল ১৯৭১ োগলর মানবতাহবগরাধী অপরাগধ যুি বযহিগের হবচার কগর 
হবচারিীনতার োংেৃহতর অবোন। হকন্তু উগেশয হবর্গয় েমিষন েগেও পেহতেত ত্রুটি হনগয় 
আন্তজষ াহতকভাগব এর েমাগলাচনা িগয়গছ। শািবাে আগদালন শুরু িয় েরকার ও অহভযুি 
যুোপরাধীগের মগধয কহিত কযােোজগশ কম োজা কেওয়া িগে এই অহভগযাগে। হকন্তু আওয়ামী লীে 
েরকার অহত েক্ষতার েগঙ্গ আগদালনগক হনগজগের স্বাগিষ পহরচাহলত করগত েক্ষম িয়। এই 
আগদালগনর হবপরীগত কিফাজগত ইেলাগমর কনতৃগে কওহম মাদ্রাোগকহন্দ্রক োংেেন ও কছাট কছাট 
ইেলামপন্থী কোষ্ঠীগুগলা একহিত িয়। শািবাে আগদালনকারীগের ইেলামহবগরাধী নাহস্তক হিগেগব 
অহভহিত কগর; এহপ্রল মাগে ঢাকা অহভমুগখ লাংমাচষ , কম মাগে মহতহ গলর শাপলা চেগরর জমাগয়ত 
তাগের শহির এবাং েমাগজ তাগের আগবেগনর প্রমাণ কেয়। তাগের উত্থাহপত ১৩ েফা োহব, যাগত 
ব্লােগফহম আইন ও ইেলাম অবমাননার েগবষাচ্চ শাহস্তর হবধাগনর োহব হছল, কেগুগলা েমাগজ 
একধরগনর হবভহির েূচনা কগর। শািবাে ও শাপলা চেগরর এই েইু আগদালন বাাংলাগেগশর েমাগজ 
েবহকছুগক েইু ভাগে ভাে করার ও তীব্র হবভাজন নতহর কগর কেয়। একহেগক কট্টর 
কেকুযলারপন্থীরা, অনযহেগক কোাঁড়া ইেলামপন্থীরা বাাংলাগেগশর েমাগজর েিজাত েিনশীলতা ও মধযম 
পন্থার হবরুগে অবিান কনয়। 

ধমীয় ও কেকুযলার কোাঁড়াহমর মগধয চাপা পগড় জনমানগের েহিষু্ণ েণতাহন্ত্রক আকাঙ্ক্ষা। যহেও প্রিম 
হেগক আওয়ামী লীে েরকার শাপলা চেগর জগড়া িওয়া কিফাজগত ইেলাগমর হবরুগে কড়া অবিান 
কনয়। হকন্তু পগর তাগের েগঙ্গ েুেম্পকষ  েগড় কতাগল। হবগশর্ কগর ২০১৪ োগলর হবতহকষ ত হনবষাচগনর 
পর কিগক আওয়ামী লীে েরকার যতই কতৃষ েবােী িগয় উেগত শুরু কগর, ততই ইেলামপন্থীগের 
কাগছ টানার প্রহক্রয়া শুরু িয়। ২০১৪ োগলই েরকার পহরষ্কার কগর কেয় কয শািবােগকহন্দ্রক 
কেকুযলারগের কচগয় হমি হিগেগব ইেলামপন্থীরা কবহশ েরকাহর। ২০১৪ োগলর মাচষ  মাগে প্রধানমন্ত্রী 
কর্ার্ণা কগরন কয মহেনা েনে অনুযায়ী কেশ চলগব। কিফাজগত ইেলামগক খুহশ করগখ হনগজগের 
রাজননহতক নবধতা কপগত েরকার ২০১৭ োগল কটক্সটবুগক পহরবতষ ন আগন, অমুেহলম কলখকগের 



রচনা েহরগয় কফগল ও েুহপ্রম ককাটষ  প্রাঙ্গণ কিগক কলহড জাহস্টগের মূহতষ  অপোরণ কগর। ২০১৭ 
োগলই েরকার কেশবযাপী ৫৬০টি মেহজে হনমষাগণর হেোন্ত কনয়। 

২০১৩ োগলর পর কিগক ইেলামপন্থী েন্ত্রােবােী কোষ্ঠীগুগলাও মািাচাড়া হেগয় উেগত িাগক। িানীয় 
োংেেনগুগলার েগঙ্গ োংগযাে নতহর কগর আল-কাগয়ো এবাং ইেলাহমক কস্টগটর মগতা আন্তজষ াহতক 
েন্ত্রােবােী কোষ্ঠীগুগলা। শহি প্রগয়াে এবাং আন্তজষ াহতক েন্ত্রােী েলগুগলা েবুষল িগয় পড়ার কারগণ 
বাাংলাগেগশ জহঙ্গ োংেেনগুগলা এখন েবুষল বগলই প্রতীয়মান িয়। হকন্তু েণতগন্ত্রর অনুপহিহত ও 
প্রচহলত রাজনীহতর প্রহত অনািা েন্ত্রােবাগের ভহবর্যৎ উত্থানগক েরাহিত করগত পাগর। 

েত ৫০ বছগর বাাংলাগেগশর প্রধান েল এবাং েরকারগুগলা যতই নবধতার োংকগট হনপহতত িগয়গছ, 
যতই েণতগন্ত্রর পি কিগক েগর কেগছ, ততই ধমষ এবাং ধমষহভহত্তক রাজনীহতর ওপর হনভষ রশীল 
িগয়গছ। েুষু্ঠ েণতাহন্ত্রক বযবিায় ইেলামপন্থী েলগুগলার অাংশগ্রিণ এবাং অাংশীোরগের েুগযাে অবশযই 
িাকার কিা এবাং তার মধয হেগয় তারা িয় হবকহশত িগতা হকাংবা জনেগণর কাগছ এক েবুষল কোষ্ঠী 
বগল প্রমাহণত িগতা। কযেব হনবষাচন েষুু্ঠভাগব অনুহষ্ঠত িগয়গছ, কেগুগলাগত ইেলামপন্থী েলগুগলা ভাগলা 
ফল কগরহন এবাং তাগের প্রহত েমিষন ক্রমােতভাগব হ্রাে পাহেল। হকন্তু ক্ষমতােীন এবাং ক্ষমতার 
বাইগরর েলগুগলা ইেলামপন্থীগের, হবগশর্ কগর রক্ষণশীল ইেলামপন্থীগের ওপর হনভষ রশীল িগয় পড়ার 
কারগণ েমাগজ ধমষহভহত্তক রাজনীহত তাগের শহির কচগয় কবহশ প্রভাবশালী িগয় পগড়গছ। রাজনীহতর 
আগলাচনার েূহচ অাংশত তারাই হনধষারণ করগছ। আশু এই অবিার অবোগনর েম্ভাবনা কনই। 
উপরন্তু তা আরও হবসৃ্তত িগব বগলই অনুমান করা যায়। 

‘সিল’ অথেনীতত্ ও পতরবতত্ে ত্ সমাজ 
স্বাধীনতার েবুণষজয়ন্তীর মাগিন্দ্রক্ষগণ বাাংলাগেগশর োফগলযর কিা বলগত হেগয় কয কিা বারবার বলা 
িগে এবাং িগব, তা িগে বাাংলাগেগশর অিষনীহতর োফলয—গমাট জাতীয় উৎপােন বা হজহডহপর 
প্রবৃহে। কগয়ক বছর ধগরই আমরা এই কিা শুনগত পাহে এই কারগণও কয ক্ষমতােীগনরা এটা 
কেখাগত আগ্রিী, তাাঁগের অবযািত শােনামগল েুশােগনর র্াটহত িাকগলও এবাং েণতগন্ত্রর কক্ষগি বযতযয় 
র্টগলও ‘উন্নয়ন’ িগয়গছ। উন্নয়ন আর প্রবহৃে েমািষক িগয় কেগছ। এটা অনস্বীকাযষ কয বাাংলাগেগশর 
অিষনীহতগত েত কগয়ক েশগক উগেখগযােয প্রবৃহে লক্ষ করা কেগছ। 

এই বৃহের কপছগন অিষননহতক কাোগমা পহরবতষ ন গুরুেপূণষ ভূহমকা করগখগছ। স্বাধীনতার আগে এবাং 
স্বাধীনতা পাওয়ার পগরর এক েশক বাাংলাগেগশর অিষনীহত মূলত কৃহর্র ওপর হনভষ রশীল হছল। 
বতষ মাগন কৃহর্ নয়, বরাং হশল্প ও কেবা খাতই কেগশর অিষনীহতর মূল চাহলকা শহি। কেগশর বাইগর 
কিগক পাোগনা করহমটযাস এবাং নতহর কপাশাক রপ্তাহন বাাংলাগেগশর অিষনীহতগত প্রধানত অবোন 
রাখগছ। 

বাাংলাগেশ এখন পৃহিবীর হদ্বতীয় েগবষাচ্চ নতহর কপাশাক রপ্তাহনকারক। এ ছাড়া নতহর কপাশাকহশল্প 
খাগত এখন বাাংলাগেগশ েবগচগয় কবহশ মানুর্ চাকহর কগরন। কমাট ৪০ লাখ কমীর মগধয ৩২ লাখই 
নারী। ১৯৭৯ োগল নতহর কপাশাকহশল্প কিগক আয় হছল মাি ৪০ িাজার মাহকষ ন ডলার আর ২০১৯ 
োগল তা কবগড় োাঁহড়গয়গছ ৩৪ েশহমক ১৩ হবহলয়ন ডলাগর। তগব এই োফগলযর কপছগন কত 



শ্রহমগকর তযাে, স্বল্প কবতন আর অহনরাপে পহরগবগশ কাজ অবোন করগখগছ, তা ভুগল কেগল চলগব 
না। কগয়কটি প্রাণর্াতী েরু্ষটনা, হবগশর্ কগর রানা প্লাজা ধগে ১ িাজার ২০০ শ্রহমগকর মৃতুয এবাং 
২ িাজার ৫০০ মানুর্ আিত িওয়ার পর পৃহিবীর নামীোহম কপাশাক ব্রযান্ডগুগলা কাগজর পহরগবশ 
তোরহকর জনয েটুি উগেযাে কনয়।  

নতহর কপাশাক খাগতর পাশাপাহশ হবগেগশ, হবগশর্ কগর মধযপ্রাগচয কমষরত শ্রহমকগের পাোগনা 
করহমটযাস বাাংলাগেগশর অিষনীহতগত অবোন করগখগছ। ১৯৭৬ োগল এ খাত কিগক বাাংলাগেগশ আেত 
২৩ েশহমক ৭১ হমহলয়ন মাহকষ ন ডলার, যা ২০১৯-এ কবগড় োাঁড়ায় ১৬ েশহমক ৩৭ হবহলয়ন 
ডলাগর। বতষ মাগন বাাংলাগেশ করহমটযাস গ্রিীতা কেশ হিগেগব পৃহিবীগত নবম িাগন রগয়গছ। হকন্তু 
লক্ষণীয় এই কয এই েইু খাগতর কয শ্রহমকগোষ্ঠী এই োফগলযর হনমষাতা, তাাঁগের বযাপাগর রাষ্ট্র 
একধরগনর হনহলষপ্ততাই অনুেরণ কগরগছ, তাাঁগের হনরাপত্তা এবাং অহধকার হনগয় রাষ্ট্র হকছুই কগরহন। 
একই কিা বলা চগল কৃহর্ খাত হবর্গয়ও। ক্রমবধষমান জনোংখযা েগেও ১৯৭৪ োগলর পর বাাংলাগেশ 
েহুভষ গক্ষ পহতত িয়হন; এই কৃহতে একাহেক্রগম কৃর্গকর এবাং নীহতহনধষারকগের। 

েরকাহর পহরোংখযান অনুযায়ী, ১৯৯১ োগল বাাংলাগেগশ েণতাহন্ত্রক বযবিার েচূনা কিগক বাাংলাগেগশর 
হজহডহপ প্রহতবছর শতকরা ৫ কিগক ৬ ভাে িাগর বাড়গছ। ২০১৭-১৮ অিষবছগর এই বৃহে হছল 
শতকরা ৭.৮ এবাং ২০১৯-২০-এ ৭.৩। এই িার হবগবচনায় বাাংলাগেশ পৃহিবীর পঞ্চম দ্রুত 
বধষনশীল অিষনীহত। হকন্তু হবহভন্ন েগবর্ণা প্রহতষ্ঠান হজহডহপ বৃহের এই েরকাহর পহরোংখযান েম্পগকষ  
েহদিান, ককননা খাতওয়াহর হিোগবর ফগলর েগঙ্গ েরকাগরর এই োহব কমগল না।  

েত কগয়ক েশগক বাাংলাগেশ মানবেম্পে উন্নয়ন েচূগক, হবগশর্ কগর োহরদ্রয েরূীকরণ, হনম্ন হশশু 
ও মাতৃমৃতুযর িার, েযাহনগটশন ও নারীহশক্ষায় উগেখগযােয উন্নহত কগরগছ। এই উন্নয়গনর ধারা 
অবযািত িাকার কপছগন ককবল কয রাগষ্ট্রর ভূহমকা আগছ তা নয়, হবহভন্ন েরকাগরর নীহতেত 
ধারাবাহিকতা, উন্নয়নহবর্য়ক এনহজও, বযহিমাহলকানাধীন প্রহতষ্ঠান এবাং বাাংলাগেগশর মানুগর্র 
উদ্ভাবনী শহি কাজ কগরগছ। এগের েমহিত োফগলযর প্রমাণ িগে এেব েচূগকর অগ্রেহত। হকন্তু 
েত এক বছগর কগরানাভাইরাে মিামাহর এই েবহকছুগকই চযাগলগের মুগখ কেগল হেগয়গছ। োহরদ্রয 
কবগড়গছ, েমাগজর এক বড় অাংগশর মানুর্ জীবন এবাং জীহবকা হনগয় এখন আরও কবহশ হবপগের 
মুগখ পগড়গছন। 

বাাংলাগেগশর োমাহজক ও অিষননহতক োফলয অগনক অিষনীহতহবে ও উন্নয়নকমীগক অবাক কগরগছ। 
হনম্নমাগনর শােনবযবিা, জনোংখযার উচ্চ র্নে, প্রাকৃহতক েম্পগের অভাব, প্রাহতষ্ঠাহনক কাোগমার 
অভাব, র্ন র্ন প্রাকৃহতক েগুযষাে এবাং রাজননহতক অহিরতা েগেও বাাংলাগেগশর অিষননহতক ও 
োমাহজক উন্নহতগক অগনগক ‘বাাংলাগেশ পযারাডক্স’ হিগেগব অহভহিত কগরন। হবগশর্ কগর হবশ্ববযাাংক 
ও আইএমএফ তাগের উন্নয়গনর কপাস্টার চাইল্ড হিগেগব বাাংলাগেগশর উোিরণ হনগয় আগে। হকন্তু এই 
আপাত-উন্নয়গনর কপছগন কয অিষননহতক নবর্ময ও ধহনকগশ্রহণর অস্বাভাহবক উত্থান রগয়গছ, তা 
কবহশর ভাে েময় আগলাচনায় আগে না।  



যখন অিষনীহতগত প্রবৃহের িার কবগড়গছ, কেই একই েমগয় কেগশর েহরদ্র জনগোষ্ঠীর আয় এবাং 
তাগের িাগত েম্পগের হ্রাে র্গটগছ। কেগশর ৪৬ শতাাংশ হশশু বহুমাহিক োহরগদ্রযর হশকার। 
জাহতোংগর্র োম্প্রহতক প্রহতগবেন অনুযায়ী, বাাংলাগেগশর প্রহত ছয়জগন একজন অপুহষ্টর হশকার। 
অনযহেগক ২০১৯-এ প্রকাহশত হনউইয়কষ গকহন্দ্রক েগবর্ণা প্রহতষ্ঠান ওগয়লি এক্সএর একটি হরগপাটষ  
পৃহিবীর ১০টি দ্রুত বধষনশীল ধনীগের কেগশর তাহলকা প্রকাশ কগর, কযখাগন বাাংলাগেশ হছল তৃতীয়। 
এমন এক অিষননহতক বযবিা নতহর করা িগয়গছ, যাগত রাজননহতকভাগব ক্ষমতােীনগের েগঙ্গ যুিগের 
পগক্ষ রাষ্ট্রীয় েম্পে লুট করা এক স্বাভাহবক র্টনায় রূপান্তহরত িগয়গছ। 

হজহডহপর হিোগব বাাংলাগেগশর অিষনীহতর কয প্রবৃহে, অিষনীহতর কেই োফলয েীমাবে িগয় কেগছ 
েমাগজর এক কছাট অাংগশর িাগত। এই প্রবৃহে লাগখা েহরদ্র মানুগর্র েহরদ্রতর িওয়াগক কেকাগত 
পাগরহন। তার প্রভাব পগড়গছ েমাগজ, োমাহজক মূলযগবাগধ, োমাহজক োংিহত বা ককাগিশগন। 
কভােবাহেতা ও বযহিগকহন্দ্রকতার উত্থাগনর েগঙ্গ েগঙ্গ েমাগজর পুগরাগনা বন্ধনগুগলা হছন্ন িওয়ার পগি, 
হবগশর্ কগর েমাগজ েিনশীলতা ও েিমহমষতার অভাব লক্ষণীয়। 

হবশ্বায়গনর কারগণ এই ধারা আরও কবহশ েহত কপগয়গছ। প্রযহুির নতুন নতুন আহবষ্কার, হবগশর্ 
কগর ইন্টারগনগটর বযবিার, নবহশ্বকভাগব জনহপ্রয় োংেৃহত, খােযাভযাে ও জীবনাচরণগক বাাংলাগেগশর 
মানুগর্র কাগছ েিগজ কপৌাঁগছ হেগয়গছ। েস্তা স্মাটষ গফান আর ইন্টারগনট কযাোগযাগের কারগণ েমাগজর 
একটা অাংশ তিযপ্রবাগির েগঙ্গ যুি িাকগত পারগছ। ২০২০ োগলর হডগেম্বগর হবটিআরহে কিগক প্রাপ্ত 
তিয অনুযায়ী, বাাংলাগেগশ কমাট ইন্টারগনট গ্রািগকর োংখযা হছল প্রায় ১১ ককাটি। জানুয়াহর ২০২০-এ 
প্রাপ্ত তিয অনুযায়ী, কমাট মুগোগফান োংগযাগের োংখযা হছল ১৬ ককাটির কবহশ এবাং োমাহজক 
মাধযম বযবিারকারীর োংখযা হছল ৩ ককাটি ৬০ লাখ। এেব তিয োমগন করগখ েরকার োহব কগর 
কয তারা ‘হডহজটাল বাাংলাগেশ’ েগড় তুগলগছ; হকন্তু েহক্ষণ এহশয়ায় বাাংলাগেগশর কচগয় কম েহতর 
ইন্টারগনট ককবল আফোহনস্তাগন; ইহিওহপয়া ও কোমাহলয়ার কচগয়ও বাাংলাগেগশ ইন্টারগনগট েহত কম। 

নবহশ্বক ও িানীয় োংেৃহত ও মূলযগবাগধর হমশ্রণ একগকহন্দ্রক নয়। পহশ্চমা োংেৃহতর প্রভাগবর েগঙ্গ 
েগঙ্গ নতুন প্রযুহি ধমীয় োংেৃহতরও হবস্তার র্টাগে, এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। পহরবতষ গনর 
অহনবাযষতা েগেও এটাও ঠিক কয বাাংলাগেগশর েমাগজর পহরবতষ গনর কক্ষগি একহেগক আগছ েহরদ্র 
এবাং ধগনর নবর্ময, আগছ গ্রাম এবাং নেগরর পািষকয, তেপুহর নতহর িগে হডহজটাল হডভাইড। 

েত ৫০ বছগর নানা ধরগনর পহরবতষ গনর মধয হেগয় কেগছ বাাংলাগেশ। প্রাকৃহতক েম্পগের অপ্রতুলতা, 
অবকাোগমার অভাব ও জনোংখযার র্নে কবহশ িওয়ার পরও বাাংলাগেগশর জনেগণর টিগক িাকার 
েক্ষমতা কেশটিগক োফলয এগন হেগয়গছ। কয কেশটি একেময় আন্তজষ াহতক অঙ্গগন হছল প্রায় অগচনা, 
কেই কেশটি এখন জাহতোংগর্র শাহন্তরক্ষায় েবগচগয় কবহশ অবোন রাখগছ। কু্ষদ্রঋগণর ওপর হনভষ র 
কগর নতহর িওয়া গ্রামীণ বযাাংগকর উন্নয়ন মগডল, যা বাাংলাগেগশর জনয বগয় এগনগছ প্রিম কনাগবল 
পুরোর, এখন কেগশ-হবগেগশ লাগখা মানুগর্র জীবন পহরবতষ গন ভূহমকা রাখগছ।  

এ ছাড়া বাাংলাগেগশই রগয়গছ পৃহিবীর েবগচগয় বড় কবেরকাহর উন্নয়ন োংেেন ব্রযাক। অিষনীহত ও 
মানবেম্পগের অভূতপূবষ উন্নয়গনর এই ধারা েণতগন্ত্রর অবনহত, মানবাহধকার লঙ্ঘন এবাং 



রাজননহতক অহধকার িরগণর মাধযগম কলুহর্ত িগে। েণতন্ত্রগক েুোংেঠিত করা ও রাষ্ট্রীয় 
প্রহতষ্ঠানগুগলাগক শহিশালী করার বেগল োম্প্রহতক েমগয় বাাংলাগেশ েণতগন্ত্রর কমৌহলক হভহত্তগুগলাগক 
লহঙ্ঘত কগর অগ্রযািার বেগল কপছগনর হেগক িাাঁটগছ। 

৫০ বছর পূহতষ গত প্রশ্ন উেগছ, বাাংলাগেগশর উন্নয়ন হক োমগনর হেগন কটকেই িগব, রাষ্ট্রীয় 
প্রহতষ্ঠানগুগলা শহিশালী িগয় নােহরক অহধকার হনহশ্চত করগব, নাহক বাাংলাগেশ একটি পূণষ 
কতৃষ েবােী রাগষ্ট্র পহরণত িগব? ককবল প্রবৃহের হিোব নয়, নবর্গমযর অবোন র্টিগয় এক ধরগনর 
অাংশগ্রিণমূলক অিষনীহত নতহর িগব হক না। বাাংলাগেগশর ভূরাজননহতক অবিাগনর েঠিক বযবিার 
কেশটিগক ভহবর্যগত একটি গুরুেপূণষ রাগষ্ট্র পহরণত করগত পাগর, হকন্তু তা হনভষ র করগব েণতাহন্ত্রক 
হিহতশীল রাজনীহত প্রহতষ্ঠা ও েঠিক পররাষ্ট্রনীহত গ্রিগণর ওপর; বাাংলাগেগশর আোমীর পিগরখা হক 
কেই হেগক? 

******************************************************** 

আলী রীয়াজ: যুিরাগষ্ট্রর ইহলনয় কস্টট ইউহনভাহেষটির রাজনীহত ও েরকার হবভাগের হডহস্টাংগুইশড 
প্রগফের, আটলাহন্টক কাউহসগলর অনাবাহেক হেহনয়র কফগলা এবাং আগমহরকান ইনহস্টটিউট অব 
বাাংলাগেশ স্টাহডগজর কপ্রহেগডন্ট। 

সাইমুম পারদভজ: নিষ োউি ইউহনভাহেষটির রাজনীহত ও েমাজহবজ্ঞান হবভাগের হশক্ষক। হতহন 
েম্প্রহত ইউহনভাহেষটি অব হেডহন কিগক ডক্টগরট হডহগ্র অজষ ন কগরগছন। হতহন েন্ত্রােবাে, হডহজটাল 
হমহডয়া ও বাাংলাগেশ রাজনীহত হনগয় েগবর্ণা কগরন। 

 


